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Stručná historie a představení katedry 
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1954 v rámci katedry společenských věd (později katedra zeměpisu, dějepisu,  

 přírodopisu a prací na pozemku, katedra zeměpisu, katedra geografie  

 a biologie) 
1990 katedra geografie (od 2005 součást ÚPV a později PřF) 

 (vedoucí: doc. Skokan, doc. Anděl, doc. Jeřábek, doc. Balej, doc. Raška) 

 
  
  

Dnes:      3 bakalářské a 2 magisterské obory pro učitele i profesionály 

 cca 400 studentů 

 2. největší geografické pracoviště v Čechách 
  



Výzkumné zaměření 
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• Mezidisciplinární výzkum přírodních hazardů a rizik 

• Rozvoj příhraničních oblastí v kontextu evropské integrace 

• Ekonomická restrukturalizace měst a venkova 

• Endogenní rozvoj venkova 

• Nová regionální geografie a územní identity 

• Geografie vzdělávání 

• Analýza a evaluace kartografických děl z uživatelské perspektivy 

• GIS a virtuální realita pro výzkum krajiny 

 

 
 



Spolupráce 
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• Uvnitř UJEP 
– Fakulta životního prostředí a Fakulta sociálně ekonomická 

• Česko  
– Univerzita Karlova v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Ústav geoniky AV 

ČR, Masarykova univerzita (Brno) aj. 

– Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajská síť místních akčních skupin ÚK, MAS 
Labské skály, Centrum regionálního rozvoje ČR, Euroregion Elbe/Labe, Spolek 
pro obnovu venkova, obce, Ústecká komunitní nadace aj. 

• Zahraničí 
– TU Dresden, TU Chemnitz, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung 

Dresden, Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig aj. 

– AMU Poznan, UK Bratislava, UKE Bratislava a další vazby na smluvní partnery 
ERASMUS aj. 

 

 
 



Výzkumné projekty 
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• GA ČR 
– Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, 

motivace a efektivita 

– Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání 

– Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v 
odpadovém hospodářství 

• Česko-německé  

– BIDELIN - Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve 
městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína 

– Výzkum přeshraničních rozvojových os 

– Regionální hodnotové řetězce v kontextu ekosystémových služeb a ochrany biodiverzity - 
na příkladu česko-polsko-saské projektové spolupráce  

• Zahraniční 
– Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the 

Visegrad countries 

 
 



Garance aktivity 
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• Analýza a vyhodnocení socio-ekonomických aspektů VRT na 
území Ústeckého kraje 

– metodika 

– sociální dopady 

– ekonomické dopady – přímé, nepřímé, krátkodobé, dlouhodobé  

– environmentální dopady 

– rozvojový potenciál 

 
 



Klíčové kompetence 
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• Detailní znalost regionu 

• Napojení na klíčové instituce 
– lokální zakořenění 

– spolupráce v rámci aktuálních a současných projektů 

• Regionální analýzy 
– strategické plánování 

• Demografické analýzy a prognózy 
– studium sídelní struktury a demografických charakteristik obyvatel 

– potenciály dalšího vývoje 

 



Děkujeme za pozornost. 
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